År 1913 i Detroit
och över Atlanten
Johan hade mer och mer börjat tänka på att återvända till
Sverige. Hans hustru och svägerska frågade honom då och
då om hans planer. Systrarna ville resa ”hem” och hade uppenbarligen gaddat ihop sig om detta.
Johan kontaktade sin bank och gjorde upp om hur olika
transaktioner skulle hanteras och han gjorde upp med ekonomichefen i Verkstadsbolaget om hur inkomster skulle föras över till banken. Johan hade bildat en fond varav hälften
ur den fonden löpande skulle överföras till Sverige. För den
andra hälften skulle nya aktier i Verkstadsbolaget inköpas.
I början av år 1914 fick Johan ett sorgligt brev från sin bror
Anders i Sverige. I december 1913 hade Anders hustru avlidit och i januari 1914 hade hans och Johans morbror Eskil
avlidit. Anders och hans tre barn sörjde sin fru respektive
moder enormt mycket. De blev handlingsförlamade en tid.
När Eskil avled var de helt enkelt tvungna att ta sig själva i
kragen.
Anders arrenderade morbroderns gård. Efter dödsfallet
ville Eskils tre döttrar ta över gården. Nu vädjade Anders
om Johans hjälp på ena eller andra sättet. Johan skickade
ett brev till Johan med vissa instruktioner och att han skulle
komma hem till Sverige igen med det snaraste.

Johan bestämde sig att omedelbart påbörja förberedelserna för återresan till Sverige. Ekonomichefen utsågs till Vd i
Verkstadsbolaget efter Johan. De övriga högre tjänstemännen hade tidigare erbjudits att bli delägare i Verkstadsbolaget genom en nyemission av aktiekapitalet. Det var nu fem
aktieägare i bolaget där Johan var den enskilt störste.
Efter detta tog Johan kontakt med sin gode vän som var
Vd för biltillverkaren Cadillac. Han ville köpa en ny Cadillac och få den hemskickad till Nyköping. Vd:n lovade att
ordna detta om han fick ta över Johans befintliga Cadillac
och använda den i ett museum som planerades intill fabriken.
Det fick han.
Därefter satte Johan igång med att sälja sin stora villa.
Tidigare hade han sålt sin svärmors och sedan svägerskans
båda villor. Detta hade fungerat bra i båda fallen. Trots att
han ville komma iväg så snart som möjligt, hade han tillräckligt med is i magen för att till slut får rätt pris för villan.
Han bokade biljetter för resan över Atlanten med samma
rederi som han hade kommit till USA med. Dessutom växlade han in ett antal svenska kronor att ha med sig till Sverige.
Märta och Berta hade åtagit sig att packa allt som familjerna ville ha med sig till Sverige. Ragnar såg vid med än
ett tillfälle hur hans mor och moster var för sig stod och grät
vid packningen. Vad skulle de ta med sig? Vad skulle lämnas kvar?
Berta hade haft fyra resväskor med sig när hon flyttade till
Märta och Johan. Redan då hade hon haft problem med vad
som skulle lämnas kvar. Några möbler från sitt hem kunde
hon inte ta med sig.

